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Geachte leden van de gemeenteraad,
Opdracht vervolg integriteitsonderzoek
Op 15 maart 2018 heb Ik na het verschijnen van het rapport van het Bureau Integriteit
Nederlandse Gemeente (BING) en de conclusies die daarin zijn opgenomen met betrekking tot
de totstandkoming van het bestemmingsplan Zeewaardig, u op de hoogte gesteld van mijn
besluit om vervolgonderzoek te laten verrichten door Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.
(Hoffman n).
Vervolgens heb ik op 7 mei 2018 u schriftelijk geïnformeerd van de voortgang van het
onderzoek. ik heb toen aangegeven dat de verwachte doorlooptijd van het onderzoek op
ongeveer twee maanden was gesteld maar dat geen zekerheid kon worden gegeven of het
onderzoek voor de zomervakantie kon worden afgerond. Dit was afhankelijk van de vraag wat
uit de interviews met de diverse stakeholders zou voortkomen en of naar aanleiding hiervan
besloten zou worden om nog meer personen c.q. instanties te horen. Zoals gezegd was het
streven om het onderzoek op een voortvarende wijze te laten plaatsvinden maar waarbij
zorgvuldigheid diende te prevaleren. Volledigheidshalve bericht ik u dat gedurende het
onderzoek de Rijksrecherche op eigen initiatief contact met de gemeente heeft gezocht.
Tijdens een aantal gesprekken heeft de Rijksrecherche aangegeven dat ze het onderzoek naar
de totstandkoming van het bestemmingsplan Zeewaardig volgen en dat ze over de uitkomsten
van het onderzoek op de hoogte gesteld wensen te worden.

Op 13 juli 2018 heeft Hoffmann het onderzoek afgerond en tijdens het zomerreces is gewerkt
aan het opstellen van de rapportage die ik u hierbij te uwer informatie doe toekomen.

Onderste steen boven tafel willen krijgen
In het rapport van BING is de conclusie opgenomen dat tijdens het onderzoek "geen
aanwijzingen zijn gevonden dat de fouten in het bestemmingsplan Zeewaardig met opzet zijn
gemaakt of dat een of meer van de betrokken personen een belang had bij deze fouten. H
voorgaande neemt overigens niet weg dat, in ziin algemeenheid gesteld, oDzet niet uitgesloten
kan worden ". De laatste passage van deze conclusie bleef toch bij velen een onderbuikgevoel
voeden. Met het inschakelen van Hoffmann heb ik getracht om ten aanzien van de
totstandkoming van het bestemmingsplan Zeewaardig de onderste steen boven tafel te krijgen
en voornoemd onderbuikgevoel weg te nemen door een antwoord te laten formuleren op de
vraag of integriteitsschendingen bij de totstandkoming van het bestemmingsplan zijn gepleegd
en wie in een dergelijk geval daarbij betrokken is geweest. Het onderzoek door Hoffmann is
hiervoor breed opgezet. Een andere lichting aan personen is geïnterviewd en op digitaal en
kadastraal niveau is ook onderzoek verricht.
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Conclusie Hoffmann in hoofdlijnen vrijwel identiek met BING
In paragraaf 5.3. van het rapport staat omschreven dat uit het onderzoek niet is gebleken dat
bij het toekennen van de extra bouwrechten en/of het onjuist bestemmen van locaties in het
bestemmingsplan Zeewaardig integriteitsschendingen zijn gepleegd.
Volgens Hoffmann is niet vast komen te staan dat er bewust fouten zijn gemaakt bij het
actualiseren van het bestemmingsplan.

Hoffmann heeft net als BING vastgesteld dat door bureau K. bij het intekenen van de
plankaarten omissies zijn opgetreden. Dit is veroorzaakt door:
a. de tijdsdruk die op het project lag;
b. de gedateerde tekeningen waarmee bureau K. diende te werken en
c. het ambtelijk apparaat dat tekort geschoten is in de controle op de
tekenwerkzaamheden die door bureau K. zijn uitgevoerd.
Slotconclusie
Met enige mate van ingetogen blijdschap stel ik vast dat uit het onderzoek van Hoffmann net
als BING niet is gebleken dat bij de totstandkoming het bestemmingsplan Zeewaardig sprake
is geweest van een vorm van opzet en/of verstrengeling van persoonlijke belangen. Dat vind
ik een geruststellende gedachte maar toch ben ik ook geschrokken van de majeure fouten die
in het bestemmingsplan zijn opgetreden. Zoals ik in mijn brief aan uw raad op 13 februari
2018 na het verschijnen van het rapport van BING heb aangegeven, ben ik van oordeel dat
voornoemde fouten niet enkel aan onzorgvuldig handelen door het ambtelijk apparaat kunnen
worden toegeschreven. De conclusies die in het rapport van Hoffmann zijn opgenomen
onderschrijven dit standpunt en ik ben van mening dat wij allen hiervoor in een bepaald
opzicht een verantwoordelijkheid dragen en voor "het onderbuikgevoel" dat hierbij naar voren
is gekomen. Dit oordeel licht ik graag nader aan u toe en ook hoe wij hieruit lering voor de
toekomst kunnen trekken.
-

-

Lering voor de toekomst
Het college heeft op 16 juni 2017 aan uw raad al bericht welke handelingen er getroffen zullen
worden om herhaling van de fouten die in het bestemmingsplan Zeewaardig zijn opgetreden in
de toekomst te voorkomen. Dit is onder meer door het introduceren van het "zes ogen
principe". Maar er is in mijn optiek meer dan dat nodig. In de toekomst moeten wij nog meer
uitgaan van:

Realiteitsbesef: op het project tot het actualiseren van de bestemmingplannen lag door de
inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening een grote tijdsdruk. Wanneer de
bestemmingsplannen niet op tijd geactualiseerd waren, dan was er geen mogelijkheid meer
aanwezig om leges in te vorderen voor diensten van het gemeentebestuur die op de
gedateerde bestemmingsplannen betrekking hadden. Dit heeft gemaakt dat uw raad ten
behoeve van het project van het actualiseren van het bestemmingsplannen een groot
bedrag beschikbaar heeft gesteld om de bestemmingsplannen op tijd geactualiseerd te
krijgen. De middelen zijn aangewend voor onder meer de inzet van extra personeel. Het
invliegen van extra ondersteuning was vanzelfsprekend welkom maar externe medewerkers
hebben niet de kennis van de lokale situatie van de gemeente Noordwijk paraat. Dat moet
van de vaste medewerkers komen maar tegelijkertijd dient ook nog het dagelijks bestuur
van een gemeente plaats te vinden. In de rapportage van BING is terug te lezen dat
externe inhuur wegens een verschuivende planning niet werd gehanteerd voor de controle
van de bestemminsplannen maar voor de lopende werkzaamheden. In het kort samengevat
dient vastgesteld te worden dat met het invliegen van extra personeel het vraagstuk niet
meteen is opgelost. Het is slechts een bijdrage aan de oplossing.
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2. Verantwoordelijkheidsbesef: de grote som aan middelen die uw raad destijds beschikbaar
heeft gesteld, heeft op het college, het ambtelijk apparaat en de betreffende
portefeuillehouder ruimtelijke ordening een grote druk gelegd om het actualiseren van de
bestemmingsplannen tijdig afgerond te krijgen. In het rapport van Hoffmann valt onder
meer in paragraaf 4.2.4 terug te lezen hoe het proces onder hoogspanning stond wegens
een te halen deadline.
3. Waakzaamheid: uit het rapport van Hoffmann (zie paragraaf 4.1) komt tevens naarvoren
dat de verwevenheid in de gemeente Noordwijk groot is. Noordwijk is een hechte
gemeenschap en daar mogen we trots op zijn. Maar tegelijkertijd moeten we ook
waakzaam zijn. De lijntjes zijn soms kort, we zitten dicht op elkaar en we willen zaken snel
via de Iijntjes regelen. Zo hoort het niet te gaan en het rapport geeft ook weer dat vanaf
2014 er een andere wind is gaan waaien! Ongewenste invloed op bestuurders en
ambtenaren is aan het afnemen. Dit is een positieve verandering maar moet wel verder
worden uitgebouwd. Aanvragen voor bijvoorbeeld omgevingsvergunningen voor het
bouwen en/of afwijken van het bestemmingsplan worden op het gemeentehuis en niet in
het veld besproken! Hiervoor is een deskundig en professioneel ambtelijk apparaat
beschikbaar die de aanvragen toetst aan de van toepassing zijnde wet-/ en regelgeving.

4. Herkennen, respecteren en naleven eigen verantwoordelijkheden: voornoemde
omstandigheden brengen mij tot het standpunt dat de verantwoordelijkheden van de
diverse bestuursorganen nog beter herkend, gerespecteerd en nageleefd moeten worden.
Naar mijn beleving komt het nu in de praktijk teveel voor dat de diverse rollen door elkaar
heen lopen. Wees bijvoorbeeld jezelf ervan bewust wanneer je bijvoorbeeld bij een besluit
aangaande een bouwplan of het vaststellen van een bestemmingsplan je van stemming
moet onthouden omdat je vanuit het recente verleden al in een eerder stadium hierbij
betrokken bent geweest. Een dergelijke stap terug op dat moment is niet een teken van
zwakte maar juist van kracht. Accepteer ook tegelijkertijd dat wanneer het college bevoegd
is op grond van de geldende wet-/ en regelgeving, dat het betreffende vraagstuk dan ook
een aangelegenheid van het college is.
Juiste verdeling van portefeuilles: voorkom dat een bepaalde wijze van verdelen van
portefeuilles het integriteitsvraagstuk in de hand kan werken. ik ben een groot voorstander
dat bij de nieuwe fusiegemeente sprake is van een 'scheiding der machten'. Voorkom in
ieder geval de volgende combinaties en/of dat deze portefeuilles bij één wethouder worden
belegd:
¯
¯
¯
¯

financiën en ruimtelijke ordening;
financiën en grondzaken;
financiën en sociaal domein;
ruimtelijke ordening en grondzaken.

Integriteit is een continu en wederzijds proces: met het vaststellen van een gedragscode
voor bestuurders en ambtenaren is het integriteitsvraagstuk niet voldoende ondervangen.
Integriteit is een continu proces dat feitelijk elke dag weer aan de orde dient te komen. De
afgelopen jaren is dit onderwerp steeds vaker aanbod gekomen door middel van trainingen
maar ook tijdens diverse gesprekken die ik in dit kader heb gevoerd met fracties,
fractievoorzitters en individuele raadsleden. Van belang is dat wij allen hierop alert blijven.

Kijk kritisch naar besluitvormingsprocessen! Op welke wijze is het besluit tot stand
gekomen, wie zijn hierbij betrokken geweest, wat zijn de consequenties etc? ik pleit ervoor
dat in de nieuwe fusiegemeente het waarborgen van het integriteitsaspect een vaste
inbedding krijgt in de gemeentelijke, bestuurlijke en politieke organisatie. Denk
bijvoorbeeld aan een werkgroep die met dit onderwerp structureel zich gaat bezighouden
en hierover jaarlijks verslag uitbrengt.
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Voorzie voorstellen die mogelijkerwijs een controversieel karakter hebben van een
integriteitsparagraaf. Stel een Bureau integriteit in waarover de gemeente Amsterdam al
beschikt. Hier kunnen externen maar ook ambtenaren terecht wanneer concrete
vermoedens van integriteitsschendingen zich voordoen. ik zal op korte termijn de
gemeentesecretaris en de griffier vragen om met concrete voorstellen hiervoor te komen.
Maar integriteit is ook een wederzijds proces. De gemeenschap van Noordwijk heeft als
samenleving zijnde ook een belangrijke rol in het waarborgen van het integriteitsaspect.
Verenigingen, stichtingen maar ook individuen moeten zich bewust zijn van het gegeven
dat het op een bepaalde wijze aanhangig maken van vraagstukken het integriteitsaspect in
de hand kan werken. Wees je bewust wat voor een vraag je stelt, waar je deze hoort neer
te leggen en bovenal dat je niet alleen op deze wereld bent. Er zijn vaak meerdere
belangen die afgewogen moeten worden en dat dient op een zorgvuldige en transparante
wijze plaats te vinden. Governance is niet een kwestie van "u vraagt, wij draaien".

Zoals uit bovenstaand betoog blijkt, zijn er genoeg aanbevelingen voorhanden om het
openbaar bestuur op een nog meer integere wijze te laten plaatsvinden.
In mijn optiek vormen bovenstaande aanbevelingen een goede bijdrage voor een mooie
toekomst van de fusiegemeente Noordwijk. ik hoop van ganser harte dat ze verwezenlijkt
zullen worden en spreek graag met uw raad hierover nader tijdens de vergadering van
13 september a.s.
Hoogachtend,

k,

3. Rijpstra

Bijlage(n): 1. Rapport Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. d.d. 21 augustus 2018
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